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Ma már minden cég-
nek, legyen az kicsi, 
vagy nagy, a látha-

tósághoz, ismertsé-
gének növeléséhez 
nélkülözhetetlenek 
a reklámtárgyak, a 
logózott kiegészítők, 
valamint az egysé-
ges megjelenésű for-
ma- és munkaruhák 
– mondja Keresztesi 
Ferenc, a Present 
Store Kft. ügyvezető 
igazgatója.

Részletekben az ördög
– Hogy egy adott cég szá-
mára mi az ideális 
reklámtárgy, azt a 
beszerzés előtt jól 
átgondolt részletek 
fogják eldönteni – 
hangsúlyozza a ter-
vezés fontosságát 
Varga Sándor, a Ra-
yawadi Kft. tulajdo-
nosa. – A lehető leg-
pontosabban meg 
kell határozni a célcsoportot, 
majd végiggondolni, mi az, ami 
illeszkedik annak sajátosságai-
hoz, amire azt mond-
hatják, hogy „de gyö-
nyörű, ilyet még nem 
kaptam senkitől!” Ez-
után tudunk elindulni 
a trendek vonalán.

– Az egyszerűbb és 
a vásárra látogatók 
kényelmét szolgáló 
ajándékok jelentik a 
legkiválóbb marke-
tinglehetőségeket 
– osztja meg ez irányú konk-
rét tapasztalatait Váradi Éva, a 
Reklámajándék.hu Kft. beszer-
zési és marketingigazgatója. 
– Akár egy kreatív grafikával 

ellátott, hosszú fülű vászon 
szatyor, amelyben az össze-
gyűjtött prospektusokat lehet 

kényelmesen ma-
gukkal vinni, vagy 
nyári hónapokban 
egy logóval ellátott 
legyező, igen vágyott 
ajándéknak számít-
hat a látogatók sze-
mében.

Szerethető 
ideológiák

– Ha ma megnézzük egy nagy, 
reklámajándéktárgyakat for-
galmazó cég katalógusát, egy-
értelműen kitűnik, hogy sokkal 

fejlettebb, profibb és 
minőségében is ma-
gas színvonalú a ter-
mékpaletta – mutat 
rá Keresztesi Ferenc. 
– A megrendelők 
számára igen fon-
tos lett a minőség, 
így üzletágunkban 
szinte csak kiváló, 
prémium terméke-

ket lehet értékesíteni. Nép-
szerűek a különböző technikai 
eszközök és természetesen a 

divattermékek, mint 
jelenleg például a 
spinner.

– Sikertermék-
nek számítanak az 
USB-elosztók, fülhall-
gatók, minihangszó-
rók, USB-csatlakozós 
ventilátorok és ol-
vasólámpák – rész-
letezi tovább a mai 
trendeket Váradi Éva. 

– Ezenkívül tarolnak az USB-ki-
menettel ellátott autós töltők, 
powerbankok, és jó megoldá-
sok születnek a többfunkciós 
termékek terén is: 

Mihez adod a neved?
Brandépítés, élményszerzés, emlékeztető. 
A reklámajándékok számos céllal bevethetők 
egy-egy eseményen. De hogy melyik célhoz 
milyen út vezet, vagyis milyen a hatásos 
szóróajándék, abban nyújtanak most 
eligazodást a szegmens meghatározó képviselői.

– Ebben az évben Virágma-
gos tasak néven egy új ter-
méket dobtunk 
piacra, amely nagy, 
emblémázható fe-
lülettel rendelkezik, 
és különlegességé-
vel azonnal elnyer-
te megrendelőink 
tetszését – mondja 
Kracsó Alexandra, a 
GREENPROMO-kol-
lekció alapítója (kör-
nyezetbarát és hulladékmentes 
reklámajándékok). –  A cégek 
már nem elégednek meg a 
hagyományos reklámajándé-
kokkal. Szeretik, ha az, amit a 
partnereiknek adnak, különle-
ges, személyes, és valamilyen 
hozzáadott értéket is képvisel, 
mint amilyen például a környe-
zettudatosság.

Hazai pályán 1:0 
a műgyanta javára
A reklámajándékok között kü-
lön területet foglal el a mintegy 
20 évvel ezelőtt megjelent 3D 
matrica.

– Műgyantás matricákat ma 
elsősorban márkagyártók, 
forgalmazók vásá-
rolnak, akik ezt a 
dombor öntapadót 
márkajelölésként 
„építik be” termé-
keikbe – mondja 
Bagonyi Gábor, az 
Eurologo Hunga-
ry Kft. ügyvezetője.  
Emellett létrehoztuk 
továbbfejlesztett 
változatait, melyek reklámtár-
gyakként is jól funkcionálnak. 
Ezek a viszonylag alacsony ár-
kategóriába sorolható, akár kis 
példányszámban is gyártható 
műgyantás szóróajándékok, 
mint a hűtőmágnes, kulcstartó 
és kitűző.

„Nem akarok 
elszakadni”
– Az ajándéktárgy-forgalmazók 
évről évre nagy hangsúlyt fek-
tetnek arra, hogy piaci újdon-

ságokat, ötleteket és kreatív 
termékeket vegyenek fel pa-

lettájukra – mondja 
Sauer Győző, az Ab-
solut Gift értékesítési 
igazgatója. – Ilyenek 
például a VR-szem-
üvegek, okosórák, 
ér intőképernyős 
tollak és kulcstartók. 
Ugyanakkor egy-egy 
kiállításon, vásáron 
ma még főként tol-

lal, nyakpánttal, papírtáskával, 
reklámcukorkával találkozunk. 
Személyes véleményem, hogy 
ezek már „túlhasználtak”, és jó 
lenne, ha a cégek elszakadná-
nak ettől a vonaltól. 
– A fejlesztések terén két alap-
vető irányt említenék – mondja 
Kiss Zoltán, a Dajar Kft. cégve-
zetője. – Ezek a „brand new” 
termékek, valamint az „újra-
gondolt” retró. Ez utóbbi vagy 
a kor elvárásainak megfelelő 
anyagot jelent abszolút retró 
designnal, vagy egy teljesen 
új kivitelt, ami retróra hajaz. A 
„brand new” mint irányzat ter-
mészetesen anyagban, kül-
csínben és funkcionálisan is 

megjelenhet.

– Mi magunk kéthe-
tente 4-5 új termék-
családdal bővítjük a 
több mint 5000 ter-
mékből álló válasz-
tékunkat – avat be 
Varga Sándor. –  Az 
innovációkat azzal a 
szemlélettel végez-
zük, hogy az általunk 

kínált megoldások szakítsanak 
a megszokott, 10-20 éve piacon 
lévő hagyományokkal. Mindezt 
elsősorban viszonylag elérhető 
áron, de valami nagy márkához 
kötjük, ezáltal a megrendelő 
brandjét egy már elismert már-
kanévvel kapcsolva építjük.

Nem pénz-, 
ajándékszórás
– Úgy gondolom, a büdzsé kér-
dése még elég széles spektru-
mon mozog – mondja Sauer 
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What do you put your name on?
According to Ferenc Keresztesi, managing 
director of Present Store Kft., every com-
pany – be it small or large – needs to use 
promotional gifts to make sure that they 
are ‘visible’. 
Sándor Varga, the owner of Rayawadi Kft. 
explained to our magazine that a company 
has to specify the target group to which they 
wish to give promotional gifts very precisely 
and find out which are those objects that 
make them say ‘vow, this is really nice, I have 
never been given anything like this before!’ 
Éva Váradi, sourcing and marketing director 
of Reklámajándék.hu Kft. is of the opinion 
that simple and convenient gifts work best 
at trade fairs, such as textile bags or fold-
able fans.
Mr Keresztesi pointed out that product qual-
ity has become very important for partners 
– basically only premium quality products 
can be sold to them. Tech gadgets and 
trendy products such as the fidget spinner 
are popular gift ideas these days. Ms Váradi 
added that various USB tools are successful 
in the market – from fans to reading lights 
– just like the USB keys combined with a ball-
point pen or powerbank. Alexandra Kracsó, 
founder of the GREENPROMO Collection 
told Trade magazin that this year they had 
come out with a new product called Flower 
Seed Bag, which proved to be very popular 
among their partners.
It was about 20 years ago that 3D stickers 
came out; they have a special place among 
promotional gifts. Gábor Bagonyi, managing 
director of Eurologo Hungary Kft. told Trade 
magazin that it is primarily brand manu-
facturers and branded product sellers that 
buy these self-adhesive stickers, which they 
‘incorporate into’ their products as a brand 

marking. Improved versions of these can 
function as promotional gifts. 
We learned from Győző Sauer, sales director 
of Absolut Gift that promotional gift com-
panies make sure to offer new and creative 
products every year. These include VR glass-
es, smart watches, touchscreen pens and key 
rings. He added that many companies still 
use boring promotional gifts such as pens, 
paper bags and candies at trade fairs. Zoltán 
Kiss, director of Dajar Kft. revealed that there 
are two main innovation directions: one is 
the so-called brand new products and the 
other is reinterpreted retro. 
Mr Sauer reckons that most companies use 
their promotional gift budgets to purchase 
the ‘compulsory’ presents. However, some 
firms have specific gift ideas for their trade 
fair presence, such as computer games or 
other computer-related gifts. 
Mr Sauer opines that logoed pens, chocolate 
and similar gifts don’t work well at trade fairs: 
no experience is attached to them and in 
three days’ time the person who received 
them won’t remember where they got it 
from. Ms Váradi believes that a company 
shouldn’t give fragile or heavy gifts at trade 
exhibitions. Gifts should be tied to the given 
season and presents work best if those who 
get them think they will need it in the future.
Mr Kiss reckons that if a company wants 
trade fair visitors to remember them, they 
should give them some kind of durable 
present that has a connection to the com-
pany’s product. Ms Kracsó thinks it is very 
important for companies to use a special 
approach that can differentiate them from 
their competitors. For instance one of her 
company’s top promotional ideas is the tree 
planting project. //

Győző. – Nagyrészt még in-
kább a „kötelező” dolgokat 
vásárolják a cégek, de szeren-
csére vannak olyanok is, akik 
konkrét ötletekkel, 
tervekkel készülnek 
egy-egy szakkiállítás-
ra. Például fiataloknak 
szóló, ötletes, számí-
tógépes játékokkal 
vagy számítógépek-
hez kapcsolódó aján-
dékokkal.
– A tapasztalatunk 
az, hogy egy vásárra 
készülve a megrendelők már 
nem az olcsó, 10-20 ezer da-
rabos mennyiségekben gon-
dolkodnak, hanem inkább a 
kiemelt és leendő partnereikre 
fókuszálnak – teszi hozzá Var-
ga Sándor. – Kisebb példány-
számú és igényes, világmár-
kák fémjelezte ajándékokkal 
készülnek.

Légy az életük része!
– Egy szakkiállításra nem tar-
tom megfelelő ajándéknak 
sem az emblémázott tollakat, 

sem a csokit, sem a 
hasonló, „személy-
telen” termékeket – 
osztja meg tapasz-
talatait Sauer Győ-
ző. – Nem társulnak 
hozzájuk élmények, 
a látogató 3 nap 
múlva már azt sem 
fogja tudni, honnan 
kapta. Törekedjünk 

rá, hogy reklámajándékunk 
közvetlenül kapcsolódjon a 
cég és/vagy a rendezvény té-
májához, továbbá logisztikai 
szempontból se jelentsen ne-
hézséget a hoszteszek munká-
jában és kényelmetlenséget a 
látogató számára.

– Semmiképpen se adjunk sé-
rülékeny, súlyos, terjedelmes 

tárgyat, viszont járuljunk hoz-
zá a vendégek komfortérzeté-
hez – hangsúlyozza Váradi Éva. 
–  Ezt például számtalan táska- 
típussal elérhetjük. 
Kössük ajándékunkat 
az adott évszakhoz, 
úgymint esőkabát, 
legyező, miniventi-
látor, összehajtható 
kulacs stb. Hosszan 
tartó hatást biztosít, 
ha olyan ajándékot 
választunk, amelyről 
a látogatók úgy gon-
dolják, hogy szükségük lesz rá 
egyszer, ezért ott vár majd az 
íróasztalon, fiókban, vagy ép-
pen a konyhában.

– Ha egy cég azt szeretné, 
hogy egy vásáron valóban 
nyomot hagyjon látogatóiban, 
akkor reklámajándékként min-
denképp tartósabb használati 
eszközt javaslok, és itt visszaka-
nyarodnék ahhoz a gondolat-
hoz, hogy az saját termékéhez 
kapcsolható ajándék legyen 
– emlékeztet Kiss Zoltán. – Ez 

egyértelműen újra és újra visz-
szavezeti majd hozzá vásárlója, 
üzleti partnere gondolatait.

– Kiemelten fontos, hogy a 
cég egy olyan egye-
di megközelítésre 
törekedjen, amely 
garantáltan meg 
fogja őt különböz-
tetni a versenytársak-
tól – hangsúlyozza 
Kracsó Alexandra. 
– Cégünk egyik ki-
emelkedő promó-
ciós megoldása a 

faültetési projekt, melynek 
keretében őshonos magyar 
fákat telepítünk, amit a cég 
további CSR-tevékenységébe 
is beilleszthet. Azt gondo-
lom, ez a kezdeményezésünk 
azért rendkívül sikeres, mert a 
vállalatok felismerik benne a 
márkaépítés és a fogyasztói 
élménynövelés lehetőségét. 
Ez pedig olyan piaci rés, ame-
lyet egyetlen cég sem hagyhat 
figyelmen kívül.

J. A.

Sauer Győző
értékesítési igazgató
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